Financiële verantwoording

Balans 2013

Staat van baten en lasten 2013

ACTIVA

BATEN

Liquide middelen
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Vooruitbetaald
Totaal

143.942
500
867
2.953
2.621
150.883

Subsidie Gemeente Ede
Entreegelden
Verkopen in museum
Overige inkomsten
Rente baten
Diverse baten en lasten
Totaal

-31.070

LASTEN

2.328
24.277
24.095
20.856
75.704
3.938
3.800
3.553
18.083
5.319
150.883

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Museumkosten
Kantoor- en administratiekosten
Propaganda/publiciteitskosten
Diverse algemene kosten

114.927
4.981
2.744
9.716
2.015
-798
133.585

PASSIVA
Eigen vermogen
Voorzieningen
-reservering vakantiegeld
-reservering aankopen collectie
-reservering restauraties
-reservering vervanging inventaris
-reservering herhuisvesting
-reservering abonnement audiotour
-reservering ENKA reunievereniging
Crediteuren
Vooruitontvangen subsidie Gemeente Ede
Overige schulden
Totaal

Totaal

RESULTAAT

69.627
38.194
19.842
7.443
1.160
3.344
139.610

-6.025

Toelichting
Balans
De Stichting Historisch Museum Ede bezit geen onroerend goed. De collectie is eigendom van de
Vereniging Oud Ede. Het museumgebouw wordt gehuurd van NS Stations, het depot van de
Gemeente Ede. Omdat de laatste jaren telkens werd afgesloten met een tekort is het eigen
vermogen negatief. Wel zijn er voorzieningen getroffen voor diverse doelen.
Staat baten en lasten
De belangrijkste bron van inkomsten is de subsidie van de Gemeente Ede. Aangekondigd is dat deze
subsidie in de komende jaren verlaagd zal worden tot € 100.000. De entreegelden en verkopen in het
museum leveren slechts een geringe bijdrage aan de baten. Onder “Overige inkomsten” vallen
subsidies voor bijzondere projecten (educatieprojecten voor de jeugd, exposities) en bijdragen van
sponsors. Door de economische recessie kost het moeite sponsorinkomsten te verwerven.
Het Historisch Museum Ede heeft als personeel in vaste dienst een directeur (20 uur per week) en
een beheerder (20 uur per week). Daarmee zijn de “Personeelskosten” de grootste post bij “Lasten”.
De “Huisvestingskosten” betreffen de huur van het museumgebouw en de huur van het depot.
Onder “Huisvestingskosten” vallen ook kosten van energie, schoonmaak en onderhoud. Onder
“Museumkosten” vallen de kosten van de permanente expositie en wisselexposities en verzekering
en onderhoud van de collectie. Het jaar 2013 werd afgesloten met een tekort van € 6025.

